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Rok szkolny czas zacząć!!!

1 września to w kalendarzu polskiej oświaty dzień szczególny: po wakacyjnej przerwie dzieci i nauczyciele wracają do szkół.
Uczniowie spotykają się z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami. Witają swoich wychowawców i nauczycieli, gotowych
wprowadzać ich w świat wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo – projektem, który nieustannie się urzeczywistnia – przyszłością, która
pozostaje zawsze otwarta” – mówił Jan Paweł II.
Całą społeczność szkolną polecamy modlitwom wiernych. Wszystkim, uczniom i nauczycielom, życzymy sukcesów w dziedzinie,
której na imię edukacja.

Zespół redakcyjny gazety parafialnej „Święty Wojciech”

Zwycięstwo pod Wiedniem

W drugiej połowie XVII wieku turecka nawałnica
zagroziła chrześcijańskiej Europie, docierając aż pod
Wiedeń. Sytuacja wydawała się beznadziejna. W tym
samym czasie wielkiemu czcicielowi Matki Bożej, św.
Stanisławowi Papczyńskiemu ukazała się Maryja, która
zapewniła o zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad
muzułmanami. Ojciec Papczyński wystąpił przed
królem Janem III Sobieskim, senatem i legatem
papieskim z przemówieniem, w którym powiedział:
Zapewniam cię, Królu, Imieniem Dziewicy Maryi,
że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie
i Ojczyznę nieśmiertelną chwałą. Tak też się stało.
12 września 1683 roku muzułmanie ponieśli klęskę
pod Wiedniem, a nasz monarcha relacjonował
papieżowi, bł. Innocentemu XI: Przybyliśmy,
zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył.

UWAGA!
Po przerwie wakacyjnej zespół redakcyjny gazety parafialnej „Święty Wojciech” będzie spotykać się:
12.09.2019, 17.10.2019, 14.11.2019, 12.12.2019
– jak zawsze – o godz. 17.00 u naszego Proboszcza!
Serdecznie zapraszamy Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nas przy tworzeniu kolejnych numerów
świętowojciechowego miesięcznika.

W imieniu redakcji
– Bolesław Psuja

Papieskie intencje modlitewne na rok 2019
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem
społeczny. Warto o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach.
Intencja powszechna Apostolstwa Modlitwy na wrzesień:
aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Nie ludzką ręką
poświęcone
W południowo-wschodnim regionie Włoch,
w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno
z najsławniejszych sanktuariów ku czci świętego
Michała Archanioła.
To jedyna świątynia na świecie, która nie została
nigdy poświęcona ludzką ręką. Dokonał tego sam
Wódz Niebieskich Zastępów wraz ze swoimi
aniołami.
Od czasu objawień św. Michała Archanioła z
29 września 493 roku miejsce to nazywane jest
Niebiańską Bazyliką.
Bolesław Psuja

75 rocznica akcji „Burza” i operacji „Ostra Brama”
W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku rozpoczęła się operacja
wojskowa „Ostra Brama”, której celem było oswobodzenie Wilna
z rąk Niemców przez żołnierzy Armii Krajowej.
13 lipca zapisał się na kartach historii jako dzień oswobodzenia
miasta i zawieszenia biało-czerwonej flagi, znaku zwycięstwa, na
wzgórzu zamkowym, co oznaczało, że Wilno powróciło do Polski.
Po oswobodzeniu miasta Polacy tworzą w nim nową
administrację. Tak ukonstytuowany rząd, reprezentanci władzy
cywilnej i wojskowej zostają przedstawieni, wchodzącej do
miasta, armii sowieckiej. Konsekwencje okazują się tragiczne dla
Polaków. Sowieci, po zakończeniu walk, aresztują dowódców
operacji i nowe władze; zaczynają się represje, wywózki na
Syberią i więzienia.

Działające w Poznaniu Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi
Wileńskiej zorganizowało w 75. rocznicę operacji „Ostra Brama”
szereg uroczystości. Zakończyły się one pod tablicą poświęconą
bohaterom Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Armii
Krajowej.
Przedtem w kościele pw. Świętego Wojciecha, na terenie
którego znajduje się wspomniana tablica, odprawiono uroczystą
Eucharystię w intencji tych, którzy oddali swoje życie
za Ojczyznę. Mszy Świętej koncelebrowanej, odprawionej
z udziałem tutejszego proboszcza, ks. Trojana Marchwiaka,
przewodniczył ks. Tadeusz Magas.
Andrzej Karczmarczyk

Dokumentacja fotograficzna: Andrzej Karczmarczyk

Jan Paweł II do Polaków!

Wczytując się w homilie, przemówienia i wystąpienia św.
Jana Pawła II, odnajdujemy odpowiedzi na pytania: Czego od nas
żądał? Czego pragnął? O co prosił? O co apelował? Wskazywał
nam, jak mamy żyć! Wypełniając ten swoisty duchowy testament,
powinniśmy bardzo dobrze realizować powierzone nam zadania.
To winno być naszym uniwersalnym i ponadczasowym
programem.

Zadania dla Polaków – cd.
32. Mamy moc synów Bożych
„(…) to jedno pamiętajcie: Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym,
aby człowiek był uznawany – albo aby siebie samego uznawał –

Objawienie Leona XIII

tylko za narzędzie produkcji; żeby tylko według tego człowiek był
oceniany, mierzony, wartościowany. Chrystus nigdy się z tym nie
zgodzi. Dlatego położył się na tym swoim krzyżu, jak gdyby na
wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać
się jakiejkolwiek degradacji człowieka. Również, gdyby to była
degradacja przez pracę. Chrystus trwa w naszych oczach na tym
swoim krzyżu, aby człowiek był świadomy tej mocy, jaką On mu
dał: dał nam moc, abyśmy się stali synami Bożymi (por. J 1,12).

I o tym musi pamiętać – i pracownik, i pracodawca, i ustrój
pracy, i system płac, i państwo, i naród, i Kościół” (Homilia
w czasie Mszy św. odprawionej przed opactwem oo. cystersów
w Mogile, Kraków-Nowa Huta, 9 czerwca 1979).

13 października 1884 roku papież Leon XIII miał wizję, w której Chrystus rozmawiał
z Szatanem. W objawieniu tym Szatan zarzekał się, że w ciągu stu lat uda mu się zniszczyć
Kościół! Wybrał wiek XX, a efekty diabelskiej działalności są nam doskonale znane: dwie
krwawe wojny światowe, przerażająca plaga aborcji, rewolucja seksualna…
Jednak Boży Kościół wciąż trwa i będzie trwać! Leon XIII wiedział, że Chrystus
nieprzypadkowo obdarował go wizją… Papież spisał więc treść modlitwy, którą nakazał
odmawiać wszystkim kapłanom po zakończeniu Mszy Świętej i każdemu wiernemu
`
indywidualnie. Nie możemy ustawać w tym dziele – musimy bronić Kościoła modlitwą!
Bolesław Psuja

Święta Klaro, módl się za nami…
Powracając do minionych wakacji i wertując biografie świętych,
których Kościół wspomina w tym okresie, warto zatrzymać się nad
postacią św. Klary z Asyżu, założycielką zakonu klarysek (ubogie panie,
damianitki, Ubogie Siostry Świętej Klary), mistyczką, Ubogą Panią,
Roślinką św. Franciszka, Oblubienicą Chrystusa Ukrzyżowanego. Całe
jej życie było umieraniem „na krzyżu z Chrystusem” – w myśl słów, które
na początku swojej drogi duchowej usłyszała od św. Franciszka.

Pochodziła z rodziny szlacheckiej, z rycerskiego rodu Offreduccich,
urodziła się w Asyżu, w domu Ortolany i Favarone, w roku 1193 lub 1194.
Zachwycona ewangelicznym życiem św. Franciszka, poddała się jego
kierownictwu duchowemu (ok. roku 1210) i z jego rąk w marcu 1211 (lub
1212) przyjęła w Porcjunkuli (kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej, dziś
wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej ) habit jako znak zaślubin z
Jezusem Chrystusem. Dzień wcześniej, podczas Mszy Świętej
celebrowanej przez bpa Gwidona, poświęciła się na wyłączną służbę
Bogu, otrzymując z rąk biskupa – na znak jego aprobaty – poświęconą
palmę. „W nocy po Niedzieli Palmowej (…) Klara wyszła ze swego
pokoju i po omacku skierowała się ku drzwiom umarłych. (…). Już nigdy
nie powróciła do swego domu. (…) rozpoczęła zupełnie nowe życie”
(Kwiatki…, s. 22). Początkowo mieszkała w klasztorach benedyktynek,
a następnie przez 42 lata, aż do śmierci przy kościele św. Damiana poza
murami Asyżu, od roku 1213 jako ksieni klasztoru San Damiano.
Święta Klara z pokorą i dla Chrystusa znosiła cierpienia i trudy, od
1224 związane również z chorobą, która towarzyszyła jej aż do śmierci.

Wierna regule życia, otrzymanej od św. Franciszka, nade wszystko
pokochała ubóstwo i prostotę, co przejawiało się w jej „walce” o
przywilej ubogiego życia. Przywilej ubóstwa dla siebie i współsióstr
uzyskała w roku 1215 (lub 1216) od papieża Innocentego III. Potwierdził
go w 1228 r. Grzegorz IX. Ułożył on również (Jeszcze jako
kardynał Hugolin) pierwszą (nie licząc niezachowanej, napisanej przez
św. Franciszka) regułę dla Ubogich Pań (1218-1219); kolejna w roku 1247
była dziełem papieża Innocentego IV. Tę ostateczną, opartą na regule św.
Franciszka, spisała sama św. Klara w latach 1948-1952, a zatwierdził tuż
przed jej śmiercią – 9 sierpnia 1253 roku – Innocenty IV. Ważne dla Klary
były dwie sprawy: opieka duchowa nad klasztorem sióstr ubogich
sprawowana przez braci mniejszych i całkowite ubóstwo ewangeliczne;
ona sama pragnęła stać się ubóstwem, wcielonym ubóstwem. W takim
duchu rozpoczyna się tekst reguły: „Oto jest reguła życia zakonu sióstr
ubogich (…) zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości” (Pisma
św. Franciszka i św. Klary, s. 160).
Jako przełożona, aby zmienić swoją władzę w ofiarę, posługiwała
chorym, gotowała i sprzątała, przywilejem nazywała skromny posiłek lub
jego brak, gdy jałmużna, z której żyły siostry była zbyt skąpa, myła
zakurzone nogi „służebnicom” (siostry przeznaczone do posługi poza
klasztorem), kiedy wracały do domu.
Zaufała całkowicie Bogu. Pokorna i odważna w swoim pragnieniu
zawierzyła Temu, który obdarzył ją miłością. Prowadzona przez Pana,
uczyła się oddawać Chrystusowi swoją tęsknotę za Franciszkowymi
pouczeniami i duchową opieką. Była dla św. Franciszka „najjaśniejszą
gwiazdą na jego niebie” (Kwiatki…, s. 44), pośredniczką u Boga, którą
prosił o modlitwę i pomoc w rozeznawaniu własnego powołania.
Klara, jako Oblubienica Jezusa, Jemu oddawała swoją codzienność
i potrzeby sióstr, będąc wysłuchaną ku zadowoleniu i zbudowaniu
wspólnoty zakonnej. Dzięki modlitwie doświadczyła – jak pisał
towarzysz św. Franciszka, Tomasz z Celano – cudów rozmnożenia chleba
i oliwy w naczyniu. „Modliła się w chórze słowami pacierzy
kanonicznych; modliła się podczas pracy; modliła się podczas posiłków;
modliła się w nocy…” (Kwiatki…, s. 55). Swoją postawą sprawiła, jak
podają źródła, że Saraceni odstąpili w 1241 roku od oblężenia klasztoru
i Asyżu, gdy Klara z Najświętszym Sakramentem stanęła przed bramą,
na wprost nieprzyjaciół. Wydarzenie to – rozmowę Świętej z Chrystusem
tak relacjonuje Tomasz z Celano, przytaczając świadectwa sióstr
obecnych podczas procesu kanonizacyjnego Klary: „‘Panie, proszę Cię,

ochroń te twoje służebnice, których obecnie ja sama ocalić nie mogę’. (…)
‘Ja was zawsze będę strzegł!’ ‘Panie mój, ochroń także, jeśli Ci się podoba,
to miasto, które dla miłości Twojej nas utrzymuje’. (…) ‘Poniesie
utrapienia, ale moja opieka je ocali‘” (za: Święta Klara z Asyżu…,
s. 82-83).
Klara wiodła życie ukryte, modlitwą, nocnymi czuwaniami,
pokutą i postem wspomagając apostolską działalność św. Franciszka
i jego współbraci. Szczególnie pokochała nabożeństwo do Męki Pańskiej
i wierzyła w moc Jezusa Eucharystycznego. Doznała ogromnej łaski, gdy
w nocy Bożego Narodzenia 1252 roku mogła usłyszeć śpiewy pasterskie
i zobaczyć żłóbek Pański z odległego kościoła św. Franciszka. To z
pewnością zadecydowało o tym, że papież Pius XII ogłosił św. Klarę
patronką dziennikarzy i pracowników telewizji (1958 r.).
Zmarła 11 sierpnia 1253 roku; datę śmierci przyjęto w Kościele
katolickim za dzień wspomnienia liturgicznego. Świętą została ogłoszona

przez papieża Aleksandra IV dwa lata później. Wraz ze św. Franciszkiem
dała początek wielkiej rodzinie franciszkańskiej i, podobnie jak on, stała
się obrazem duchowej przyjaźni i radykalnie ewangelicznego życia.
Święta Klaro, która pokochałaś ubóstwo i prostotę, wybrałaś ofiarę
zamiast władzy , która bezgranicznie zaufałaś Bogu, oddając Mu
siebie do dyspozycji, odważna w swoim pragnieniu, która pokochałaś
miejsca ostatnie i życie ukryte, która nieustannie polecałaś Bogu tych,
których Pan postawił na twojej drodze, umartwiałaś się i czuwałaś…,
módl się za nami.
Justyna Łopaczyk

Wykorzystano strony internetowe dot. św. Klary z Asyżu oraz: P. Bargellini,
Kwiatki Świętej Klary, Kalwaria Zebrzydowska 1989; C. Niezgoda OFM Conv.,
Święta Klara z Asyżu w świetle Povorella, Kraków 1993; Pisma św. Franciszka
i św. Klary, Warszawa 1992.

Po przerwie wakacyjnej ,,rusza“ w naszym kościele Parafialny Klub Seniora!
Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 25 września br. o godz. 11:30
w salce parafialnej. Kolejne spotkania w następujących terminach (zawsze o
godz. 11.30):
9.10.2019 (2. środa), 23.10.2019 (4. środa),
13.11.2019 (2. środa), 27.11.2019 (4. środa), 11.12.2019 (2. Środa).
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, czytania Pisma Świętego, rozmów, dzielenia się
problemami życia i dnia codziennego, seansów filmowych – zawsze przy dobrej
kawie, herbacie i czymś słodkim!

8 IX
12 IX
14 IX
15 IX
18 IX
21 IX
29 IX
30 IX

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, święto
Najświętszego Imienia Maryi, wspomnienie
Podwyższenia Krzyża Świętego, święto
NMP Bolesnej, wspomnienie
św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, święto
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, święto
św. św. archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała, święto
św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, wspomnienie

Adrian Drobnik i Samanta Barbara Szczerek
Robert Drzymała i Dobrochna Maria Dekiert
Franciszek Jan Sidorski i Katarzyna Rosowska
Griffin Charles Watson i Julia Izabela Jaskulska

Maja Amelia Korczowska, Kacper Pściuk
Alexander Vincent Shanahan
Wojciech Sufryd, Piotr Tomasz Szczepański

Krystyna Bąkowska, Zofia Bendyk
Alicja Jankiewicz, Helena Klamerek
Krystyna Helena Olejniczak-Hołenko
Eugeniusz Pieczka, Wanda Słaba

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

INFORMATOR PARAFIALNY
Aktualni duszpasterze:
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii (tel. 793 842 860);
ks. Jerzy Stranz, rezydent; ks. Mieczysław Mikołajczak.
Porządek Mszy Świętych:
– w niedziele i święta – 8.00, 9.30, 11.00 (dla uczniów szkoły podstawowej),
12.15, 18.00 i 20.15 (akademicka)
– w święta będące dniami pracy – 8.30 i 18.30
– w dni powszednie: 8.30 i 18.30.
Spowiedź św.:
– 15 min przed każdą Mszą Świętą i w sobotę od godz. 18.00
– w I czwartek miesiąca od godz. 17.00
– w I piątek miesiąca w godz. od 16.00 do 19.30.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
– w I czwartek miesiąca od 17.00 do 18.30, w pozostałe czwartki od 18.00 do18.30;
w soboty od 18.00 do 18.30.
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15.
Parafialny Zespół Caritas: I poniedziałek miesiąca, godz. 19.00.
Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30.

Spotkania biblijne: II i IV środa miesiąca, godz. 19.00.
Spotkania AA: piątek, godz. 19.00.
Spotkania Al–Anon: środa, godz. 19.00.
Modlitwa o jedność chrześcijan: IV wtorek, godz. 20.00.
Parafialny Klub Seniora: godz. 11.30 - 14.00; terminy spotkań na cały 2018 r.
podano na tablicy ogłoszeń.
Nowenna do św. o. Pio i Msza Święta w intencji o budowę Domu Ulgi
w Cierpieniu: II Czwartek miesiąca godz. 18.30.
Nowenna do św. Antoniego: wtorek, godz. 18.00.
Jubileusze małżeńskie: III sobota miesiąca o godz.18.30.
Krypta Zasłużonych Wielkopolan: termin zwiedzania należy uzgodnić
w biurze parafialnym.
Biuro parafialne (tel. 61 851 9012, 793 842 860) czynne: w poniedziałki
i piątki, godz. 16.30 - 17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00 - 10.00
(z wyjątkiem I piątku miesiąca i świąt).
Konto parafii: Bank Zachodni WBK S.A. 85 1090 1362 0000 0000 3602 2318.
Strona internetowa parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl .
E-mail parafii: swietywojciech@archpoznan.pl .
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Parafia nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu wydawania miesięcznika. Ofiary złożone na ogłoszenia i reklamy są przeznaczone na pokrycie kosztów druku.
Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w biurze parafialnym.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że wysyłając określoną sumę na parafialne konto bankowe, można uzyskać podstawę do odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy.
W tytule wpłaty lub przelewu niezbędny jest dopisek: „darowizna na cele kultu religijnego” lub „darowizna na cele statutowe Kościoła katolickiego” albo
„darowizna na Kościół”.

